
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٣٣

٩٥٠٦١١٦٥/ ل

 �عيب �اب� فور
تعمير تخصص�
انواع ساید و یخچال فریزرهاى
 ایرانی - کره اى - آمریکایی

ال جی - سامسونگ - اسنوا  
الکترواستيل و غيره 

بدون برفک ، دیجيتال 
تعویض نوار درب یخچال فریزر

 با حداقل هزینه
 ٣٠ سال سابقه ، با لوازم 

بدون تعطيلی و ضمانت کتبی 
٠٩١٥٩١٨٩٠٠٢

 ٣٦٠٦٠٣٠٥ 

٩٥١٩٣٧١٧/ ف

اختر سرما
�خچال فر�زر

تعمير یخچال هاى خانگی و ویترینی، 
ایرانی و خارجی، آبسردكن، شارژ 

گاز، تعمير موتور، تعویض نوار 
درب ٢۴ ماه گارانتی بازدید رایگان           

   ٠٩١٥٩١٧١٩٩٧-٣٣٤٤٩٩٨٢
٣٦٠٣٨٩١٩-٣٨٢١١٢٣٣

٠٩١٥٤٠٦٩٠٦٥

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

�خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

٩٥٢٨٩٦٦٥/ پ

تعمير �خچال- فر�زر 
با نرخ مصوب ٢۵ سال سابقه 

حتی ایام تعطيل- صداقت
٣٥٠١٨١٦٦-٠٩١٥٥١٤٥٦٣٤

٩٥٠٦١١١٥/ ل

    تعمير
  تخصص�

انواع یخچال و فریزر
عيب یابی و شارژ گاز

تعویض نوار دور درب در محل
در كمترین زمان و حداقل هزینه

با ضمانت - بدون تعطيلی
تخفيف ویژه - جهان سرما

٣٦٠٧٠٠١٧
اكيپ سيار ٠٩١٥٩٠٣١٤٠٠

«نگران نباشيد!!!» 
�خچال فر�زر 

تعميرات تخصصی
خانگی و صنعتی- خدمات ضمانتی

 عيب یابی به راحتی
با تخفيف در خدمتيم،در جوار حضرتيم 

سرما گستر ٢-٣٨٧٨٦٧٧١ 
٠٩١٥٥٠٢٦٨٦٢

٩٥٣٠٠٧٨١/ م٠٩١٥٦٠١٦٨٦٢

�خچال،فر�زر
تعميرات انواع

 یخچال هاى آمریکایی ، ایرانی
 کره اى و صنعتی 

الکترونيکی بردهاى  تعميرات 
 تعویض نوار،بدون تعطيلی 
در تمام نقاط شهر  با ٣٠ سال سابقه
( با ضمانت بدون قيد و شرط)

 فرامرز ، بلوار فردوسی 
٣٦٠٥٠٠٦٠

وکيل آباد ، معلم

٣٦٠٧٨٠٢٧
قاسم آباد ، الهيه

٣٦٦٣٦١٥٥
کوهسنگی،احمدآباد سناباد

 ٣٨٤١١٢٨٣
کالهدوز، راهنمایی  
٣٧٦٤١٠٦٢

اکيپ سيار
٠٩١٥٦٢٠٠٠٢٠
٠٩١٥٥١٦٣١٨٣
٠٩١٥٩٧٩٨٩١٨

٩٥٢٣٢٤٢٤/ ل

 تعميرات
خانگ�،صنعت�

 سردخانه
یخچال
فریزر

انواع سایدویخچال هاى
بدون برفک فورى درمحل

 نشت یابی و شارژ گاز
٧۵هزار تومان

 (باضمانت نامه بدون قيد وشرط )
آدرس دفتر:خيابان  بهار

 روبه روبيمارستان سينا 
((  تمام نقاط شهر))

 مدیریت: مهندس مرادى
٠٩١٥٣١٤٨٠٦٠-٣٣٨١٥٨١٩

٩٥١٩٠٢٤٣/ ط

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
�خچال - فر�زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

٩٥٢٧٥١٦٧/ پ

�خچال 
فر�زر 

خدمات 
درکوتاهترین زمان 

ممکن
ضمانت کتبی

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩
دفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨

٩٥١٧٩٢٩٤/ پ

ضمانت
١٢ ماهه  

عضو رسمی مجاز اتحادیه
خانگی و صنعتی بدون تعطيلی

تخصصی بيش از ٢٠ سال سابقه 

سرعت، دقت، انصاف
٠٩١٥١١٠٣٧٤٩

٣٧٥٧٦٩٦١ -٠٩٣٠٨٩٢٣٧١٥

تصفيه آب
آب سردکن ، انواع فيلتر با 

گارانتی تعویض (نقد و اقساط)
٠٩١٥١١٥٩١٠١-٣٦٠٥٥٥١١

٩٥٢٣٩٨٩٧/ ف

انواعتصفيه آب
بدون چک و کارمزد 

با اقساط دلخواه شما
٠٩١٥٣١٣١٢٥٠-٣٨٦٦٦٠٦٥

٩٥١٨٠٢٧٧/ ف

دستگاهها� تصفيه آب معصوم� 
فيلتر یخچال ساید و دستگاه آب 

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

٩٥٢٩٩٥٧٠/ پ

�سمسار
خرید لوازم منزل و ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز، انبارى

موتورخانه،شوفاژ،رادیاتور،پکيج
آبگرمکن، شيرآالت، دروپنجره

آهن آلومينيوم، مس چدن
بدون تعطيلی

 ٠٩٣٩٣٢١٨٥٧٢
٠٩١٥٤٨١٣٠٢٣

خر�د از ما رضا�ت ازشما 
تمام� لوازم منزل شما را خر�دار�م 
از نو، کهنه و خرده ریز انبارى

 و ضایعات 
به قيمت توافقی

 حسين زاده 
 ٠٩١٥٥١٧٣٦٠٤

٣٢٥١٠٥٤٣
٩٥١٥٥٤٧٩/ ط

٩٥١١١٩٨٨/ ف

لوازم
منزل خر�دار�م

تضمينی  
نقد، سریع ، عادالنه

پيروزى - امامت
٣٨٨٤٤٢٢٩
قاسم آباد - ميثاق

٣٥٢١١٧١٧
احمدآباد-عدل خمينی

٣٨٥٢٧٨٠٠
سایر نقاط شهر و گلبهار

٠٩١٥٨١٧٢٠٢٧

خر�دار سرو�س چين� 
استفاده نشده منزلتان  

٠٩١٩٨٠٧٩٥٣٢
٩٥٣٠١١١٣/ ف

٩٥٢٦٤٥١٥/ ق

لوازم منزل و
ضا�عات

آبگرمكن،كابينت در و پنجره یخچال 
ضایعات ساختمانی خرده ریز انبارى 
آهن شوفاژرادیاتور اوراقی ماشين 

مس برنج شير آالت و غيره 
با قيمت باال خریداریم-براتی

٠٩١٥٧٩٧٧٠٨٣
٠٩٣٥٤٣٨٨٨٣٤

خر�دار  عادالنه 
کليه لوازم منزل- جالليان

٣٧٢٥٤٩٦١-٠٩١٥٣٠٥٨٧٨٩
٩٥٢٧١٣٠٥/ پ

خر�د لوازم منزل
 هر چه باشد

سعيد ٣٧٦٧٨٥٣٧
٩٥٢٦٧٣٢٣/ پ

 �خر�د نقد و فور
لوازم منزل 

٩٥٢٠٦٢٠٧/ پ٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

خر�د عادالنه لوازم 
منزل و ادار� عرفان   

٣٧٦٠٥٤١٨
٩٥٢٢١٩٧١/ م٠٩١٥٥١٧١٧٥٤

�خر�دار نقد و فور
کليه لوازم منزل 

سيد رضی ٣٦٠٣١٤٣٤
٩٥٢٧٣٧١٢/ پ

عادالنه
خر�دار

 کليه لوازم 
منزل و ادارى

LED
مبلمان 

ساید 
در اسرع وقت بدون تعطيلی

 تمام نقاط شهر 
قربانی

٠٩١٥٩٠٨٤١١٠ 
٠٩٣٨٢٢٣٣٩٤١

حمامی
 ٠٩١٥٣٢٠٦٦٤٢ 
٠٩٣٠١٧٠١٩٦٢

با تشکر از تماس شما
٩٥٢٩٤٠٤٢/ ف

خر�د
�نقد

کليه لوازم 
منزل 

 LCD
ساید- فرش

مبلمان - لوازم لوکس 
منزل و ادارى

 ٣٨٨٣٣٢٦٧
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٧٠/ ل     بدون تعطيلی

خر�د
�فور
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
LCD ، مبل ، ساید
فرش ادارى و غيره
٣٨٨٢٤٢٤٥

٠٩١٥٥١٣٦٥٣٧
٩٥٠٦٩٦٨٨/ ل      بدون تعطيلی

3ليه لوازم 
منزل شما 

را خریداریم.
ساید - یخچال 

ال اى دى 
سرویس چوب

 و غيره 
٠٩١٥٣١٠٦٣٨٢ 

٣٨٥٣٣٩٦٢
٩٥٢٩٥٥٠٥/ م

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر�دار 3ليه
لوازم منزل

مبلمان،چوب
و خرده ریز

رضا ٣٨٨٤١٤٨٩
٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

 �خر�دار فور
لوازم منزل، فرش 

یخچال، مبل،چينی  
خرده ریز انبارى  

(کلی و جزئی )
مرادى ٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١

٩٥١٩٨٩٨٧/ ط         ٣٢٧٦٠٠٣٦

٩٥٢٦٣٩٢١/ م

لوازم منزل و
ضا�عات

آبگرمكن،كابينت در و پنجره یخچال 
ضایعات ساختمانی خرده ریز انبارى 
آهن شوفاژرادیاتور اوراقی ماشين 

مس برنج شير آالت و غيره 
با قيمت باال خریداریم-براتی

٠٩١٥٧٩٧٧٠٨٣
٠٩٣٥٤٣٨٨٨٣٤

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

ماهم خر�دار�م
کليه لوازم منزل

 شما با رضایت شما
 نقدى و فورى 

 ٠٩١٥٥٠٦٣٧٥٧ صالحی 
٣٢٧١١٩٥٥

٩٥٢٩٤٨٥٣/ ف

 صد
درصد
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
نقدى - فورى
بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر
٣٨٨٢٤٢٤٥
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

٩٥٢٧٢٤٦٢/ ط

خر�دار لوازم منزل
رسول�

لوازم منزل شما را
با قيمت باال خریدارم

حتی ضایعات و خرده ریز
٠٩١٥٦٠٠٤٤٢٩
٠٩١٥٤٧٤٧٤٩٣
٠٩٣٣٣٥٩٤٩٧٩

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر�دانواع  لوازم منزل 
٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

 همه اقالم ٥٠٠تومان شد
 نماینده ما باشيد تا کاالى ١و ٢هزار  

را۵٠٠ حراج کنيد .
 ٦٦٢٥٦٥٢٩-٠٢١ و

٩٥٢٩٦٣٥٠/ ت             ٦٦٢٧٨٣٠٢

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

خر�دار لوازم منزل و مبل

٣٨٦٧٣٣٨٦
عيدگاهيان ٠٩١٥٥١٢١٢٨٥

٩٥٢٨٧٨٤٠/ ل

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت

 قفسه و ادارى
٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

خر�دار لوازم
�منزل و ادار� سپهر
٣٧٢٨٢٣٢٨-٠٩١٥٦٨٣٥١٨٩

٩٥٢٨٧٤١٨/ ق

قيمت
�پيشنهاد

شما
LED،مبلمان

لباسشویی،گاز،یخچال 

و کليه لوازم منزل 
عادالنه خریداریم 

بدون تعطيلی 

٣٧٦٦٤٥٧٩
 ٣٨٦٤٣٢٦٧
 ٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٦٦/ ل

خر�دار لوازم منزل
٣٧٢٦٣٧٣٧ � و ادار

 

سپهرى  ٠٩١٥٥١١٥٧٢٩
٩٥١٩٩٨٨١/ ف

لوازم منزل 
خداشناس

خرده ریز، انبارى، آهن آالت،مس
 برنج، آلومينيوم، شوفاژ آبگرمکن 

موتورخانه، شيرآالت، درب و 
پنجره و کابينت به قيمت باال
٠٥١٣٢١١١٦٣٥

٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦
٩٥٢٦٩٢٨٥/ ق

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر�د لوازم 
منزل،ضا�عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

لوازم و اثاثـــه

خر�د و فروش لوازم

تعمير �خچال

تصفيه آب و هوا


